CONSELHO MUNICIPAL DA JUVENTUDE – CMJ-PIRA
Piracicaba – Estado de São Paulo/SP.

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 003/2018 – 16h30
Aos vinte e três dias do mês de março do ano de dois mil e dezoito, às dezesseis horas e
trinta minutos, na sala de reuniões da Secretaria Municipal de Trabalho e Renda SEMTRE, sito a Avenida Monsenhor Manoel Francisco Rosa, 900 - Centro,
Piracicaba/SP, reuniu-se o Conselho Municipal da Juventude, em Reunião Ordinária, a
qual foi presidida por Luiz Phelipe Galdi Bissoli. Estiveram presentes os conselheiros:
Allan Diego Amorim Galvão Louzada, Alessandra Spadoto, Bruno Felipe da Silva,
Eduardo Muniz Aguiar, Jheniffer Jaqueline de Godoi Negri, Luiz Phelipe Galdi Bissoli,
Luiz Azal Junior, Luiza Gabriela Machado Soares, Juliana Toledo, Ricardo Costa Caruso,
Meliane F. Montanhere, Gabriela de Paula, Dayane G. Bortoleto. Justificaram Ausência:
Manuele de Lima, Mayara Sartore Nunes e Fábio Jordão Malosso. Ausente(s): Talita
Furtuoso. Participantes populares: Priscila F. Nicolau, Vanessa Rossi, João Paulo C.
Pimenta, Isabella Spironello, Nadeje Feraz e Rafael Lacerda. Deu-se inicio a reunião,
com a leitura da pauta do dia.

PAUTA:
1. Leitura e votação para aprovação de Ata – Reunião Ordinária Nº 002/2018;
2. Reapresentação e votação para aprovação do Regimento Interno;
3. Explanação sobre a realização do Projeto Pé de Meia em 21/03/2018;
4. Feedback referente ao andamento do Projeto Corrida Solidária;
5. Apresentação do Portal dos Conselhos – CMJ-PIRA;
6. Amostra e discussão referente as atividades do CASAP (Jheniffer);
7. Apresentação, discussão e votação de projetos:
a. Projeto – Xadrez Solidário (Ricardo);
b. Projeto – Estudo do Solo Piracicabano (Luiz);
8. Assuntos Gerais.

Após leitura da pauta, iniciou as deliberações e definições dos tópicos conforme
relacionado abaixo:
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DEFINIÇÕES:

1. Leitura e votação para aprovação de Ata de Reunião Ordinária Nº 002/2018 –
Após leitura integral da Ata de Reunião Ordinária Nº 002/2018, foi aprovada por
todos os conselheiros presentes.

2. Reapresentação e votação para aprovação do Regimento Interno – Após
alterações no que se refere aos Artigos 03, 13, 16 e 24, o Regimento Interno foi
aprovado por todos os conselheiros presentes.

3. Participação Popular – Após aprovação do Regimento Interno, o jovem Rafael
Lacerda, presente na reunião como espectador, se inscreveu para verbalizar sobre
o tema “Demandas para a Juventude”, conforme prevê a Secção IX do Regimento
Interno. O Presidente do CMJ-PIRA, Luiz Phelipe Galdi Bissoli, no uso de suas
atribuições, consultou o plenário sobre a pertinência do tema da intervenção,
sendo a intervenção deferida. Com o uso da palavra, Rafael Lacerda, sugeriu a
realização de um levantamento através do CMJ-PIRA para melhor entendimento
sobre quais são as demandas para a juventude, onde estão concentradas
geograficamente estas demandas e onde estão concentrados os jovens. Propôs
levantamento junto às secretarias municipais para conhecimento dos indicadores e
atividades desenvolvidas voltadas a juventude e aonde são realizadas estas
atividades. Citou a importância do programa “Juventude Viva” na redução da
vulnerabilidade do jovem negro, da federação, dos estados e dos municípios. No
enceramento de sua fala, mencionou que segundo pesquisas realizadas, os anseios
dos jovens estão voltados principalmente para segurança e primeiro emprego.
4. Explanação sobre a realização do Projeto Pé de Meia em 21/03/2018 – Luiz
Phelipe Galdi Bissoli, introdutor do projeto, expos que a primeira edição do “Pé de
Meia” no Município de Piracicaba ocorreu no dia 21/03/2018, na Escola Estadual
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João Guidotti, localizada no Bairro Morumbi, contemplando aproximadamente 60
alunos do 3º ano do Ensino Médio. A atividade teve duração de 05 horas, dividida
em teoria e prática, com o objetivo de levar educação financeira para jovens e
adolescentes.
5. Feedback referente ao andamento do Projeto Corrida Solidária – Allan Diego
Amorim Galvão Louzada, introdutor do projeto, explicou que a comissão
responsável pelo desenvolvimento e aplicação do projeto, reuniu-se com a Chelso
Sports, empresa especializada em realização de corridas, com o intuito de
apresentar o projeto “Corrida Solidária”, entender todo o processo organizacional,
bem como a infraestrutura necessária para a realização de um evento deste porte
e buscar parceria para o desenvolvimento da ação. Por entender que o objetivo do
projeto é promover a solidariedade e fomentar a prática de atividades físicas,
considerando também o alto custo para a realização de uma corrida como a proposta,
a comissão optou pela participação em corridas que já são realizadas tradicionalmente
em Piracicaba, buscando parceria com os realizadores dos eventos, para que de forma
gratuita o CMJ-PIRA possa participar e promover suas ações junto aos jovens
piracicabanos. Como o projeto também constitui na arrecadação voluntária de itens
diversos, por exemplo: alimento não perecível, leite, fralda, brinquedo, agasalho,
produto de higiene pessoal, dentre outros, que serão destinados ao Fundo Social de
Solidariedade de Piracicaba e posteriormente distribuídos para entidades e/ou
associações que realizam atividades diretamente para jovens, foi definido a
necessidade de agendamento de reunião com a Presidente do Fussp para
apresentação do projeto. Como forma de reconhecimento, o Conselho Municipal da
Juventude de Piracicaba, desenvolveu o Selo “Corrida Solidária”, o qual será
disponibilizado ao evento parceiro com a finalidade de reconhecer a seriedade e o
comprometimento social dos realizadores.
6. Apresentação do Portal dos Conselhos – CMJ-PIRA – Foi apresentada a página do

Portal

do

Conselho

Municipal

da

Juventude

de

Piracicaba

(www.conselhos.piracicaba.sp.gov.br/cmj/) e explicado todas as funcionalidades
do site (O Conselho, Mesa Diretora, Conselheiros, Legislação, Regimento Interno,
Eventos,

Fotos,

Vídeos,

Contato,

Atas,

Pautas,

Leis,

Calendário

de
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Reuniões/Eventos e Comentários/Sugestões). Foi definido a utilização de 2 e-mails
para

comunicação,

sendo

um

de

uso

da

Mesa

Diretora

(conselhodajuventude@piracicaba.sp.gov.br) e o outro para cadastro em redes
sociais (conselhodajuventudepiracicaba@gmail.com).
7. Amostra e discussão referente às atividades do CASAP – A Conselheira Jheniffer

Godoy, explicou as atividades desenvolvidas pelo Centro de Atenção a Saúde do
Adolescente de Piracicaba – CASAP, na qual é servidora, exemplificando alguns
projetos existentes e sua importância para com os jovens. Sugeriu a realização de
um projeto educacional de conscientização sobre gravides na adolescência, que
seria aplicado em escolas da rede pública, para ambos os gêneros. Também propôs
palestras para bairros carentes do Município de Piracicaba, com o objetivo de
conscientização sobre a violência contra crianças, adolescentes e jovens.
8. Apresentação, discussão e votação de projetos:

a. Projeto – Xadrez Solidário (Ricardo); O introdutor do projeto Ricardo Costa
Caruso, explicou a importância xadrez no desenvolvimento intelectual,
esportivo e cultural dos jovens. Propôs a participação do CMJ-PIRA como
apoiador no Circuito Solidário de Xadrez que ocorrerá em Piracicaba no dia
15/04/2018 realizado pela Associação Piracicabana de Xadrez. A
participação foi aprovada pelos conselheiros presentes.

b. Projeto – Estudo do Solo Piracicabano (Luiz); Luiz Phelipe Galdi Bissoli,

introdutor do projeto, explicou que o intuito do projeto é levar para os
jovens de escolas da rede pública do município ou entidades um
conhecimento mais especifico e prático sobre a análise do solo
piracicabano e os fatores que contribuem para um solo bom ou ruim. A
apresentação e desenvolvimento do projeto serão feitas de forma
voluntária por um aluno de mestrado da Escola Superior de Agricultura Luiz
de Queiroz – ESALQ. Foi aprovado por todos os presentes e constituída a
comissão para desenvolvimento do projeto, no qual contou com os
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seguintes membros: Luiz Phelipe G. Bissoli, Luiza G. M. Soares, Allan Louzada e
Alessandra Spadotto.

Piracicaba, 27 de abril de 2018.

LUIZ PHELIPE GALDI BISSOLI
Presidente

ALLAN DIEGO AMORIM GALVÃO LOUZADA

BRUNO FELIPE DA SILVA

Vice-Presidente

Secretário Geral

Demais membros:
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